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Grupo de Trabalho se reúne para 
elaborar Parecer Técnico 

 

O Grupo de Trabalho formado pela Câmara Técnica de 
Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas (CTRHEH) do 
CBH Baixo Paraíba do Sul, instituído para elaboração de 
Parecer Técnico da Pesca, teve sua primeira reunião em 
abril de 2015. O Grupo juntou documentos e dividiu os 
temas que serão abordados no parecer, nos quais cada 
membro será responsável pela elaboração dos tópicos que 
abordarão a causa dos problemas enfrentados pelo setor 
da pesca, seus efeitos e as consequências para a atividade. 
O documento trará informações sobre a atual crise hídrica, 
os problemas de salinização, falta de manutenção dos 
sistemas hídricos, descaracterização da atividade da pesca 
artesanal e implicações trabalhistas. O principal objetivo 
deste parecer é auxiliar a classe pesqueira na obtenção de 
um defeso emergencial diante da grave crise que afeta o 
setor. 
 

  
 
 
 
 

 

   

 

 
    Fonte: Jornal O Diário de Campos 

 
 
 

Baixada cobra medidas contra a 'salinização' 
 

Representantes da Prefeitura de Campos, do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) e do setor produtivo do 
município, principalmente, da área agrícola se reuniram no dia 
22 de abril, na sede do Sindicato dos Ceramistas, em Mineiros, 
na Baixada Campista, para cobrar soluções imediatas do 
Estado para barrar a salinização dos canais, que vem 
provocando temor aos produtores rurais e pescadores na 
região de produção agrícola e de pecuária, entre a Bacia do 
Terminal Pesqueiro e de canais no entorno do Farol de São 
Tomé. Outro tema criticado foi a falta de manutenção das 
comportas, que estão emperradas e, portanto, não vedam a 
água do mar que invade o Canal das Flechas e o Sistema São 
Bento, devido a baixa cota de água doce por causa da seca. 
  

  
 

Prazo do CAR se encerra no dia 5 de maio de 2015 
 

O prazo para efetuar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) se 
encerra no próximo dia 5 de maio (terça-feira). Na região 
da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, os 
proprietários rurais podem obter mais informações pelo e-
mail car.baixops@agevap.org.br, pelo telefone (22) 2725-
9023, ou pessoalmente no escritório do CAR, localizado na 
UENF, Parque Califórnia em Campos dos Goytacazes (RJ), 
Av. Alberto Lamego, nº 2000, Prédio E1, Sala 112.  O CAR 
foi instituído pelo Novo Código Florestal (Lei Federal nº 
12.651, de 25 de maio de 2012) e é um instrumento 
fundamental para auxiliar no processo de regularização 
ambiental de propriedades e posses rurais. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


